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URASHIMA & A TARTARUGA

SERÁ VERDADE?

Nesta  pequena  escultura  de  bronze,  Urashima  aparece  sentado  numa
tartaruga, símbolo de vida longa. Sua história surgiu pela primeira vez na
Nihon Shoki  [Crônicas do Japão],  concluídas em 720. Segundo a crônica,
pelo  menos  parte  de  sua  aventura  ocorreu  realmente  em  Midzu  no  Ye
(Ejima), uma aldeia do Sudoeste do Japão, no ano 477 de nossa era. 

UM  PESCADOR  chamado  Urashima  vivia  com  sua  mãe  numa  choupana.
“Você precisa se casar, meu filho”, a velha dizia. “O que consigo pescar só dá para
alimentar duas pessoas”, ele respondia. “Assim, enquanto você viver, eu continuo
solteiro.”

Um dia Urashima pescou uma tartaruga pequenininha. “Xi, essa não bastaria
para  matar  a  fome  nem  de  uma  criança!”,  exclamou,  aborrecido.  “Então  me
liberte!”, pediu a tartaruguinha. “Se tiver piedade de mim, eu lhe mostrarei minha
gratidão!”. O bondoso rapaz se compadeceu e a soltou no mar. 

Anos depois, Urashima estava pescando, como sempre, quando uma violenta
tempestade desabou e lhe virou o barco. Como muitos colegas seus, ele não sabia
nadar, mas, enquanto se debatia, lutando para não morrer, uma tartaruga imensa
subiu à tona. “Chegou minha vez de salvar sua vida”, ela anunciou. “Venha, suba em
minhas costas.”

Urashima  obedeceu,  aliviado,  porém,  em  vez  de  levá-lo  para  a  praia,  a
tartaruga mergulhou, conduzindo-o a Ryugu, o palácio do rei  dragão, situado no
fundo do mar. “Sou a dama de companhia de Otohime, a princesa dragão”, explicou.
“Ela quer lhe agradecer por ter me salvado quando eu era pequena.”

Assim que se viram, a princesa e o pescador se apaixonaram perdidamente.
“por favor,  não vá embora”,  Otohime lhe pediu.  “Neste  reino você nunca há de
envelhecer.”

Três anos se passaram, e só uma coisa estragava a felicidade de Urashima: a
preocupação com sua velha mãe. Um dia ele perguntou à princesa se podia ir visitá-
la. “Se você for, nunca voltará”, Otohime respondeu com tristeza. Mas seu amado
tanto insistiu que ela acabou consentindo em sua viagem. Quando se despediram,
entregou-lhe uma caixinha e falou: “Leve-a com você, mas não a abra. Se a mantiver



fechada, a tartaruga irá buscá-lo na praia e o trará para mim”. 

Depois de prometer que nunca abriria a caixinha, Urashima subiu na tartaruga
e partiu. Chegando a seu destino, encontrou tudo mudado. Na aldeia onde vivera,
ninguém o conhecia e ele tampouco conhecia ninguém. Da choupana onde morara
restava apenas o tanque de pedra. 

“Que coisa!”, pensou, perplexo. Foi então que viu um velho na rua e resolveu
lhe perguntar se por acaso já ouvira falar de um pescador chamado Urashima. 

“Ora, quem não conhece a lenda?”, o velho replicou. “Dizem que ele morou
nesta aldeia trezentos anos atrás, partiu para o reino do dragão, lá no fundo do mar,
e nunca mais voltou!”

“E a mãe dele?”

“Morreu no dia em que ele desapareceu...”, informou-lhe o homem.

“Não pode ser... Eu sou Urashima! E faz só três anos que parti!”

Desesperado,  Urashima  pegou  a  caixinha  e  a  mostrou  ao  velho,  dizendo:
“Veja, a princesa dragão me deu este presente de despedida!” Então, se esqueceu da
promessa que fizera a Otohime e abriu a caixinha. Dentro dela havia apenas fumaça.
E quando a fumaça escapou, o peso dos séculos caiu sobre Urashima. Sua pele se
enrugou, suas pernas perderam a força, e seu corpo se transformou em pó. 

ILHAS DO DRAGÃO

A palavra  ryugu, ou  ryukyu, significa, em japonês, “palácio do rei dragão” e também é o
nome do extenso arquipélago situado ao longo da costa sudoeste do país. As belas ilhas Ryukyu,
ou os “palácios” de Li, dragão mítico que governa as profundezas do mar, bem podiam servir de
cenário para o amor de Urashima e Otohime, a filha de Li. 

PROPOSTA: 

Em uma folha de papel sulfite, desenhe as marges de 2cm em cada lado. 

Escolha uma das partes da história de que você mais gostou. Desenhe-a. 

Utilize lápis de cor ou tinta, canetinha colorida ou outro material para colorir o
desenho. 

Se quiser, faça a dobradura da tartaruga e cole-a em seu desenho. Vai ficar
bem bonito. 



https://origami.me/turtle/


